
 

Vážení občané, 

čtvrt roku opět uplynulo a Vám se do rukou dostává 

další Zpravodaj naší obce. Neboť jste o všech 

připravovaných akcích průběžně informováni, chtěl 

bych se o nich jen zkráceně zmínit. Předem bych 

však rád podotknul, že vše, co jsme Vám slíbili, se 

postupně naplňuje. 

V době vydání tohoto Zpravodaje bude probíhat 

výstavba chodníku od kostela až po hlavní silnici č. 

14. Již o prázdninách jste měli možnost využít nové 

sportovní hřiště s posilovacími prvky. V Základní a 

mateřské škole proběhly během prázdnin drobné 

stavební úpravy. Velkou investicí bylo zabudování 

nového větrání a odsávání ve školní jídelně.  

V současné době víme, že jsme získali dotaci na 

vybudování nového chodníku Na Rybníku, dále 

máme potvrzenou dotaci na bezdrátový rozhlas a 

digitální povodňový plán. Rovněž nám byla 

přidělena dotace na restaurování dvou soch, které 

jsou kulturní památkou. Již během roku jsme získali 

také dotaci na nový dopravní automobil pro 

jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce, jenž 

bude společně s vybaveným protipožárním vlekem 

dodán do konce tohoto roku.  

Naší snahou je právě prostřednictvím dotací 

navýšit příjmy obce nad rámec rozpočtu, pokud 

tato možnost existuje. Postupně chceme připravit 

další projekty, aby následné vedení obce v dalším 

volebním období mohlo plynule navázat na 

možnost získání dalších finančních prostředků. 

Začal nový školní rok a do naší školy nastoupilo 18 

nových prvňáčků. Vzpomínám na dobu, jak jsme 

museli o zachování základní školy v obci bojovat. 

Dnes tato situace již nehrozí a to je dobře.  

Pokračování na straně 2 

 

Slovo starosty obce 

Obecní úřad nabízí… 
Obec Dlouhá Třebová nabízí k prodeji 

pálené cihly (příčkovky o rozměrech 50 x 24 

x 11,5 cm) za výhodnou cenu. Bližší 

informace na Obecním úřadě. 
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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V DLOUHÉ TŘEBOVÉ 
 

Zprávy z obce 
DEN REGIONU SE VYDAŘIL 

 

Dlouhá Třebová: Den regionu Orlicko - Třebovsko 
měl letos své vyvrcholení v Dlouhé Třebové. 
Tradiční cyklojízda starostů členských měst a obcí 
regionu započala v pátek 8. září 2017 po 13. 
hodině na Žampachu, odkud peloton přes Dolní 
Dobrouč dojel na Staré hřiště v Dlouhé Třebové, 
kde se konal kulturní program. Hudbu obstarala 
kapela PRAK, účastníky pozdravili starosta obce 
Jaroslav Kašpar a jedna z organizátorek Jana 
Staňková. Připraveno bylo bohaté občerstvení. 

V krátkém programu vystoupily oddíly zdejší 
Tělovýchovné jednoty, nejprve mladší žákyně s 
tanečním vystoupením na známé muzikálové 
melodie a poté starší ženy se skladbou na známý 
spartakiádní hit Poupata. 

 

 



 

 

Dále bych se rád zmínil o poštovních službách 

v obci, kdy po jejich převedení do Konzumu a 

současně po provedení stavebních úprav prodejny, 

na kterých se obec finančně podílela, můžeme 

konstatovat v obci spokojenost. Ukázalo se také, 

jak prozíravé bylo před touto změnou vyjednat 

před 14 zastupiteli obce s vedením České pošty a 

Konzumu podmínky, kde se právě tato vedení 

zavázala dodržet rozsah provozní doby poštovních 

služeb. Proč to uvádím – v poslední době se totiž 

objevují pokusy snížit dohodnutých 5 hodin 

obsluhy pošty na 3 hodiny. Je to jeden z příkladů, 

bohužel v Česku stále častější, šťourat do toho, co 

je zcela funkční.  

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem sdružením, 

zaměstnancům a zastupitelům, kteří se podíleli na 

některé akci, která byla pro širokou veřejnost. Akcí 

je v obci dostatek, ale bohužel průvodním jevem 

většiny akcí je velice slabá účast občanů Dlouhé 

Třebové. Podpořte příště svojí účastí akce, které 

budou následovat. 

Mnoho spokojených dnů prožitých v naší obci 

Vám přeje  

Jaroslav Kašpar, starosta obce 

 

Slovo starosty obce 

Zprávy z obce 

Sběrné dvory 
Obecní úřad v Dlouhé Třebové oznamuje 

občanům, že sběrné dvory se uskuteční ve dnech 

16. 10. 2017 až 19. 10.2017 (pondělí až čtvrtek) 

vždy od 10.00 do 17.00 hodin.  Kontejnery na 

objemný odpad budou přistaveny za Obecním 

úřadem v ohradě. 

Upozorňujeme občany, že souběžně se sběrnými 

dvory bude proveden sběr nebezpečného 

odpadu a veškerých elektrospotřebičů, do 

sběrných dvorů nebude přijímána stavební suť, 

pneumatiky od zemědělské techniky, tráva ani 

větve stromů. 

Ukládání odpadu po stanovené době je přísně 

zakázáno!! 

V případě odevzdání většího množství železného 

šrotu lze po dohodě zajistit odvoz prostřed-

nictvím Obecního úřadu. 
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Z redakční pošty… 

 

Dobrý den, 

v minulém vydání starosta obce apeloval na naše pejskaře, 

já dnes opustím tradiční roli kronikáře a z pozice radního 

vyzývám řidiče, kteří projíždějí přes jednotlivé ulice – 

Ševcovinu, Školní, Na Rybníku a v dalších místech, aby 

zmírnili svoji jízdu. V poslední době se na nás obrací občané 

a stěžují si na některé“ neuvědomělé“ občany různého 

věku, kteří lidově řečeno jezdí na výše uvedených 

komunikacích „jako blázni“ a nerespektují bezpečí zde 

žijících lidí.  

Jak bylo slíbeno, obec se bude zabývat problémem 

přechodu přes silnici  I/14, na což se také spousta lidí 

dotazuje a která s otázkou dopravní situace v obci souvisí. 

Pan starosta připomněl, že nyní probíhá výstavba chodníků, 

která opět o něco zvýší bezpečí chodců a např. maminek 

s kočárky. Ale alfou a omegou je intelekt řidičů. A na řidiče, 

kterému samotnému nedojde, jak se má jezdit v obydlených 

částech naší obce - jsou všechna avizovaná opatření krátká. 

Proto prosím. Jezděte tak, abyste neohrožovali sebe a lidi 

kolem Vás.                                                            Martin Lamplot 

 

Poděkování 
 

Děkujeme všem rodičům za pomoc a podporu při 

přípravě tábora. Bez nich by nebyl tábor tak suprový, 

jaký byl! 

 

Skauti a skautky z 3. oddílu z Dlouhé Třebové a 8. 

oddílu z České Třebové 

 

Navštivte web: http://dcskaut.cz/ 
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Trasa devátého ročníku Cyklomaratonu o pohár starosty 
města Česká Třebová vedla v neděli 25. června 2017 i 
přes katastr naší obce. Na hladký průběh závodu 
dohlíželi místní členové Sboru dobrovolných hasičů. 
 
V úterý 27. června 2017 zemřela ve věku nedožitých 78 

let paní Eliška Pirklová. Poslední rozloučení proběhlo v 

úterý 4. července 2017 od 15.00 v kapli sv. Josefa na 

místním hřbitově. Čest její památce!! 

Obec postihla silná bouřka. Ve středu 28. června 

2017 krátce po 18. hodině zasáhl obec přívalový déšť a 

silné bouřky. Opět byla komplikovaná situace U 

Transformátoru, kde se voda vylila na silnici a 

parkoviště, které se nachází v blízkosti zde stojící 

bytovky 

 Z kroniky obce 

Hřebčín Karlen nabídl skvělou podívanou 

Dlouhá Třebová: Hřebčín Karlen manželů Lenky a Radka 
Kašparových zpříjemnil 9. září sobotní odpoledne mnoha 
návštěvníkům již tradiční akcí "Ze sedla vidíš mnohem dál". 
Letos se tento oblíbený počin konal popáté. Manželé 
Kašparovi a jejich spolupracovníci odvedli výtečnou práci. 
Bohatý program sestával z ukázek koní a dovedností s nimi. 
Dojemným momentem bylo žehnání letošním hříbátkům, 
kterého se ujal O. Miloš Kolovratník. Letošní hříbátka mají 
své patronky. Herečku Danielu Choděrovou a novinářku a 
političku Monikou Horákovou, která v letošních volbách 
vede kandidátku Zelených v Pardubické kraji. 

Zpestřením koňské akce byla prezentace nejrůznějších 
typů traktorů. Stroje na výstavu po většinou zapůjčili místní 
hospodáři z obce. Svůj um předvedli i chovatelé z western 
farmy Skuhrov. Pan V. Pirkl zprostředkoval zájemcům jízdu 
v kočáře. Na programu byla i přetahovaná mezi koněm a 
publikem. V závěru počinu pak diváci očekávali honební 
kočárový parkur. Vstupné bylo dobrovolné.  Akce se konala 
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina 
Netolického a za přispění  sponzorů a partnerů. Velkou 
snahu pořadatelů ocenila veřejnost hojnou účastí. 

 

 

 

 

 

 

Hřebčín Karlen nabídl skvělou podívanou 

Dlouhá Třebová: Hřebčín Karlen manželů Lenky a Radka 
Kašparových zpříjemnil sobotní odpoledne mnoha 
návštěvníkům již tradiční akce "Ze sedla vidíš mnohem 
dál". Letos se tento oblíbený počin konal popáté. Manželé 
Kašparovi a jejich spolupracovníci odvedli výtečnou práci. 
Bohatý program sestával z ukázek koní a dovedností s nimi. 
Dojemným momentem bylo žehnání letošním hříbátkům, 
kterého se ujal O. Miloš Kolovratník. Letošní hříbátka mají 
své patronky. Herečku Danielu Choděrovou a novinářku a 
političku Monikou Horákovou, která v letošních volbách 
vede kandidátku Zelených v Pardubické kraji. 

Zpestřením koňské akce byla prezentace nejrůznějších 
typů traktorů. Stroje na výstavu po většinou zapůjčili místní 
hospodáři z obce. Svůj um předvedli i chovatelé z western 
farmy Skuhrov. Pan V. Pirkl zprostředkoval zájemcům jízdu 
v kočáře. Na programu byla i přetahovaná mezi koněm a 
publikem. V závěru počinu pak diváci očekávali honební 
kočárový parkur. Vstupné bylo dobrovolné.  Akce se konala 
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina 
Netolického a za přispění  sponzorů a partnerů. Velkou 
snahu pořadatelů ocenila veřejnost hojnou účastí. 

 

 

https://www.facebook.com/hrebcinkarlen/ 

 

 

Ve středu 14. června 2017 dopoledne se sešla Rada 
obce. Projednala: vyhlášení záměru prodeje 
pozemkových parcel č. 1569/5, 741/5, 1569/6, 741/3, 
schválení firmy THT Polička s. r. o. coby dodavatele - 
vzešlého z výběrového řízení- automobilu pro Jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů a této firmě rada obce 
rovněž svěřila obstarání přívěsu pro hašení a skříňovou 
nástavbu.  
 

Byly schváleny odměny pro starostu, místostarostu a 
členy Rady obce formou věcného daru.  
 
Chystá se rekonstrukce Národní kulturní památky ČR, 
plastiky Nejsvětější Trojice.  Restaurováním byla 
pověřena firma s nejnižší nabídkou, společnost 
ARTEGRAM s. r. o. 
 
 

 

 Z kroniky obce 



 

 

Sportovní den dopadl na 

výbornou 

 

 

 

 

 

 

Dlouhá Třebová (vl.zp.): Svoji premiéru má za 
sebou Sportovní den s TJ. Akce zařazená do 
projektu České unie sportu - "ČUS Sportuj s 
námi". Dlužno říci, že se jedná o premiéru 
úspěšnou. Organizátoři z řad místní 
Tělovýchovné jednoty - s finanční podporou 
partnerů z místa i okolí - připravili v sobotu 24. 
června 2017 celodenní program - sestávající z 
atletických disciplín, turnajů v odbíjené a 
nohejbalu, turistického pochodu na Andrlův 
chlum a zpět. 

Po celý den se soutěžilo v duchu fair play, 
jednotlivé závody byly uzpůsobeny všem 
věkovým kategoriím. Jen z řad dospělých 
mohla být účast vyšší. "Ale to se napříště 
podaří napravit", věří Lukáš Razým, ředitel 
závodů, který měl spolu s ostatními celou akci 
na triku. 

K dispozici bylo občerstvení. Nechyběla 
reprodukovaná hudba. Byla možnost dopro-
vodného programu se skauty a skautkami. 
Průběžně docházelo ke slavnostnímu 
vyhlašování výsledků, večerní vyhlášení pak 
ozdobila prezentace činnosti místních oddílů 
TJ. V rámci sobotní akce bylo do užívání 
veřejnosti předáno nové víceúčelové hřiště, 
které bylo zbudováno na náklady obce. Dlouhá 
Třebová tak získala kvalitní zázemí pro 
odbývání žákovské tělovýchovy i volno-
časových aktivit. 
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Z kroniky obce 

bytovky. 
 
Pátek 30. června 2017 se nesl ve znamení posledního 
dne školy. Vysvědčení obdrželo přes šest desítek dětí, 
které svoji povinnou školní docházku plní na zdejší 
Základní škole.  
 

Červenec 2017 
 
Michal Kubišta z Dlouhé Třebové se účastnil již 
tradičního cyklomaratonu "24 hodin na kole". V 
kategorii jednotlivců najezdil první červencový víkend 
745 km a dosáhl tak nejlepšího výsledku. O prvenství se 
dělí s křižanovským Stanislavem Růžičkou. 
 
Radní se sešli v pondělí 3. července 2017 od 16.00 a 
projednali finanční odměnu pro ředitelku školy, výjimku 
z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole, Provozní řád 
pro uživatele víceúčelového hřiště, které bylo 
slavnostně otevřeno 24. června 2017. Pro rekonstrukci 
vzduchotechniky v jídelně zdejší školy byla vybrána 
firma Vzduchotechnika Veselý s. r. o., Sloupnice. 
 
Rada schválila příspěvek ve výši 5.000,- Kč na zájezd do 
Kroměříže, který pořádá 13. srpna 2017 místní Obecní 
úřad. Z pověření Rady obce bude zajišťovat monitoring 
vyhodnocení vývoje spotřeby ve 2. - 5. roce sledování 
akce "Zateplení Základní školy a tělocvičny, Dlouhá 
Třebová" v rámci udržitelnosti projektu - firma MIX 
MAX ENERGETIKA s. r. o., Brno. 
 
V sobotu 8. a v neděli 9. července 2017 proběhla na 
Starém hřišti pouť. Organizačně zajišťovali místní hasiči. 
V sobotu od 20.00 proběhla pouťová zábava, kterou pro 
letošní rok obstarala hudební formace MINIMAX. 
Neděle pak patřila Řetůvance a tradičnímu 
odpolednímu posezení s občerstvením a pouťovými 
atrakcemi. V rámci pouťového víkendu se v neděli 
dopoledne uskutečnilo procesí k soše sv. Prokopa s 
následnou bohoslužbou v dlouhotřebovském kostele. 
 
Od pondělí 17. července 2017 byla uzavřena Mateřská 
škola. Děti se do ni vrátily v pondělí 21. srpna 2017. 
 
Teplotně i srážkově byl červenec normální. I když 
pocitově se může zdát, že letošní prázdniny patří spíše 
k těm chladnějším, s vysokou mírou srážek. 
 

Srpen 2017 
 

Ve dnech 10. - 11. srpna 2017 zasáhly obec velmi silné 
bouřky, doprovázené silným větrem a vydatnými 
srážkami. Ty způsobily škody i na soukromém majetku 
občanů obce. 
 



 

 

Z kroniky obce 

Velké škody napáchaly popadané stromy i na železnici. 
Ze směru od České Třebové na Moravu stály nad ránem 
vlaky kvůli poruše zabezpečovacího zařízení. Dopoledne 
pak ze stejného důvody stály vlaky na úseku trati 
Přelouč - Pardubice. 
 
Páteční silná bouřka zanechala v obci po sobě několik 
spadlých stromů, poničené byly zahrady a škody vznikly 
i na veřejných prostranstvích. V některých částech obce 
došlo na přerušení dodávky elektrické energie. 
 
V sobotu 12. srpna 2017 se konala vycházka k 
Myslivecké chatě. K dostání zde bylo bohaté 
občerstvení, pořadatelsky celý počin zajišťovalo 
Myslivecké sdružení Třebovská obora. 
 
Kroměříž, pro svoji mimořádnou minulost, výstavnost a 
pro vysoký počet škol zde sídlících -nazývaná jako 
Hanácké Athény, se stala cílem výletu, který pořádal 
Obecní úřad v neděli 13. srpna 2017. Zájezdu do města 
s rozlehlou květnou zahradou a arcibiskupským 
zámkem se zúčastnilo několik desítek občanů. 
 
V pondělí 14. srpna 2017 dopoledne zasedala Rada 
obce. Proběhlo otevření došlých obálek s nabídkami na 
rekonstrukci a výstavbu chodníků. Ze tří uchazečů byla 
vybrána firma s nejnižší podanou nabídkou, Help, 
silnice - železnice s. r. o.  Dále se řešila stížnost místního 
občana ohledně vody a ornice na jeho pozemku, která 
se na danou parcelu dostává při prudších srážkách a 
zaplavuje i nemovitosti zde stojící. Voda sem stéká z 
pozemku, který je v držení obce, přičemž ornice je sem 
zanášená z pozemků, které patří společnosti Avena. 
Bude jednáno v zájmu nápravy celé záležitosti. Byl 
schválen finanční příspěvek na akci hřebčína Karlen "Ze 
sedla vidíš mnohem dál", která se uskutečnila v sobotu 
9. září 2017. V závěru schůze schválili radní termín 
zasedání zastupitelstva obce na pondělí 4. září 2017 od 
17.00 hodin. 
 
Na sklonku měsíce srpna pobývali místní hasiči - a 
přidružená veřejnost - v Beskydech, kde mimo jiné 
navštívili i skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. 
 
Čtvrtek 31. srpna 2017  přinesl smutnou zprávu. Zemřel 
pan Jaroslav Kubišta. Bylo mu 74 let. Poslední 
rozloučení se uskutečnilo ve čtvrtek 7. září 2017 od 
11.00 hodin v obřadní síni městského krematoria v 
České Třebové. Čest jeho památce!! 
 

Září 2017 

Přes sto osmdesát návštěvníků navštívilo 3. září 
2017 nedělní koncert pěveckého dua Evy a Vaška a 
Řetůvanky. Společné vystoupení se konalo od 14.00 

Z kroniky obce 

Řetůvanky. Společné vystoupení se konalo od 14.00 
hodin na Starém hřišti. Vstupné bylo 50,- Kč. 
 
První třídu 4. září 2017 poprvé vyzkoušely téměř dvě 
desítky kluků a holek. Začal nový školní rok 2017/2018. 
 
Svůj pracovní den mělo i Zastupitelstvo obce. Starosta 
obce v pondělí 4. září 2017 na veřejném zasedání 
obecního zastupitelstva přivítal 12 přítomných 
zastupitelů, Roman Vodička, Zuzana Dugasová a 
Jindřich Novotný byli omluveni. Na úvod informovala 
hlava obce o činnosti Obecního úřadu a zaměstnanců 
obce. 
 
Byly provedeny stavební úpravy ve zdejší škole. 
Stavebně- technické úkony se dotkly  školní kuchyně, 
byly vyměněny obklady na dámském sociálním zařízení. 
Připravuje se výstavba nového a rekonstrukce 
stávajícího chodníku od kostela po silnici I/14. Stavební 
činnost by měla být zahájena do 14 dnů. Za zhotovitele 
zakázky byla vybrána firma HELP s. r. o. Zbudování 
chodníku na Rybníku je závislé na rychlostí příslušného 
vysoutěžení a zejména na počasí. 
 
Obec získala dotace na opravu soch Nejsvětější Trojice 
a sv. Jana Nepomuckého. Oprava Trojice proběhne 
ještě do konce tohoto kalendářního  roku. Oprava sv. 
Jana Nepomuckého, patrona horní části obce, bude 
zahájena nejdéle na jaře roku příštího. Zprávu 
Kontrolního výboru přednesla Mgr. Blanka Valachová, 
zprávu Finančního výboru pak Ing. Jiří Slezák. V oblastí 
příjmu je plněno na cca 68%, na výdajové stránce je to 
pak kolem 48 %. 
 
Starosta dále informoval o opatřeních před zanášením 
půdy z polí, které obhospodařuje AVENA, na obecní 
komunikace. Dále proběhla kontrola říčního koryta. Po 
schvalovacích procedurách u kompetentních orgánů by 
mohlo v příštím roce dojít k vyčištění koryta řeky. 
 
Zastupitelé schválili prodej pozemkové parcely 
č.1640/7 o výměře 240 m2 za cenu 100,- Kč/m2 panu M. 
J. Schválili smlouvu s firmou THT Polička, s.r.o. na 
zhotovení požárního přívěsu v ceně o celkové výši 
390.513,80,- Kč (s DPH). Ilona Šimková pak upozornila 
na absenci nástěnných hodin na sále v tělocvičně, 
starosta slíbil, že bude napraveno. Další podrobnosti 
budou uvedeny v zápise a usnesení z pondělního 
zastupitelstva. 
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